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Pravidla konverze měn 

1. Pokud je Místo odeslání v jiném státě než je Místo doručení, je Odesílatel při zavedení 

Zásilky do Informačního systému oprávněn zvolit, zda žádá poukázat Doběrečné v měně 

státu odeslání nebo doručení Zásilky.  

2. Odesílatel je oprávněn zvolit vyúčtování „Bez konverze“ nebo „Vyúčtování s konverzí“. 

Nastavení obou možností je možné provést po přihlášení v sekci Můj účet. 

 

3. Bez konverze 

 i. Odesílatel při zavedení Zásilky do Informačního systému uvede Doběrečné v měně státu, 

kde má být Zásilka vydána. 

 ii. V měně státu, kde byla Zásilka vydána, bude poukázána vybraná dobírka.  

 iii. Tuto možnost má Odesílatel možnost zvolit jen v případě, že má bankovní účet v lokální 

měně vedený ve státě, kde je Místo doručení (tzn. nejsou akceptovány bankovní účty v 

cizích měnách vedené u bank ve státě, kde je Místo odeslání). 

 iv. V režimu „Bez konverze“ je možné poukázat Doběrečné vybrané v EUR i na bankovní 

účet vedený v EUR v České republice.  

 

4. S konverzí 

4.1. Konverze v den vystavení přehledu dobírek 

 i. Odesílatel při zavedení Zásilky do Informačního systému uvede Doběrečné v měně státu, 

kde má být Zásilka vydána. 

 ii. Doběrečná částka bude Odesílateli poukázána až při vystavení přehledu dobírek 

(standardně pondělí následující po výdeji Zásilky).  

 iii. Konverze Doběrečného proběhne dle kurzu, platného ke dni vystavení přehledu dobírek. 

Výše kurzu je stanovena v čl. 5. 

 iv. Odesílatel v tomto případě akceptuje, že při zadání Zásilky do Informačního systému není 

možné stanovit přesnou výši Doběrečného, které bude poukázané na bankovní účet 

Odesílatele. 

 

4.2. Konverze při zadání Zásilky do Informačního systému 

 i. Odesílatel může zadat výši Doběrečného, jak v měně státu, kde je Místo odeslání Zásilky, 

tak v měně státu, kde je Místo doručení Zásilky.  

 ii. Ihned po zavedení Zásilky do Informačního systému je Odesílatel vyrozuměn o výši 

Doběrečného, které bude poukázáno na jeho bankovní účet.   

 iii. Konverze proběhne dle kurzu platného ke dni zadání Zásilky do Informačního systému. 

Výše kurzu je stanovena v čl. 5. 
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5. Kurz a jeho stanovení  

„ČSOB“ znamená Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, 

Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu 

v Praze, sp.zn.: BXXXVI 46, společnost vzniklá a existující dle práva České republiky; 

„ECB“ znamená Evropská centrální banka, http://www.ecb.europa.eu 

„MNB“ znamená Maďarská národní banka, http://www.mnb.hu/ 

„BNR“ znamená Rumunská národní banka, http://www.bnro.ro 

„NBP“ znamená Polská národní banka, http://www.nbp.pl/ 

„CBR“ znamená Ruská národní banka, https://www.cbr.ru/eng/ 

 

5.1 Cizí měny do CZK 

 i. Pro měny EUR, RON, PLN a HUF do CZK platí aktuální kurz ČSOB deviza nákup (v 

případě konverze v den vystavení přehledu dobírek dle čl. 4.1). 

 ii. Pro měny EUR, RON, PLN a HUF do CZK platí aktuální kurz ČSOB deviza 

nákup zhoršený o 1% bod (v případě konverze v den zadání Zásilky do Informačního 

systému dle čl. 4.2). 

 iii. Konverze BGN do CZK probíhá dle aktuálního kurzu ECB do EUR, následně do CZK 

dle aktuálního kurzu ČSOB deviza nákup (v případě konverze v den vystavení přehledu 

dobírek dle čl. 4.1). 

 iv. Konverze BGN do CZK probíhá dle aktuálního kurzu ECB do EUR, následně do CZK 

dle aktuálního kurzu ČSOB deviza nákup zhoršený o 1 % bod (v případě konverze v den 

zadání Zásilky do Informačního systému dle čl. 4.2)  

 

5.2 Cizí měny do EUR  

 i. Pro konverzi CZK do EUR platí aktuální kurz ČSOB deviza prodej (v případě konverze v 

den vystavení přehledu dobírek dle čl. 4.1). 

 ii. Pro konverzi CZK do EUR platí aktuální kurz ČSOB deviza prodej zhoršený o 1% bod (v 

případě konverze v den zadání Zásilky do Informačního systému dle čl. 4.2). 

 iii. Pro konverzi ostatních měn do EUR platí aktuální kurz ECB zhoršený o 3% body (v 

případě konverze v den vystavení přehledu dobírek dle čl. 4.1). 

 iv. Pro konverzi ostatních měn do EUR platí aktuální kurz ECB zhoršený o 4% body (v 

případě konverze v den zadání Zásilky do Informačního systému dle čl. 4.2). 

 

5.3 Cizí měny do HUF  

 i. Pro konverzi ostatních měn do HUF platí aktuální kurz MNB zhoršený o 3% body (v 

případě konverze v den vystavení přehledu dobírek dle čl. 4.1). 

 ii. Pro konverzi ostatních měn do HUF platí aktuální kurz MNB zhoršený o 4% body (v 

případě konverze v den zadání Zásilky do Informačního systému dle čl. 4.2). 

http://www.nbp.pl/
https://www.cbr.ru/eng/
https://www.csob.cz/portal/lide/produkty/kurzovni-listky/kurzovni-listek/kurzovni-listek-detail/-/currency/EUR
https://www.csob.cz/portal/lide/produkty/kurzovni-listky/kurzovni-listek/kurzovni-listek-detail/-/currency/EUR


Příloha č. 2  

Všeobecných obchodních podmínek Zásilkovna s.r.o. 

Pravidla konverze měn 

 
 

3 
 

 

 

5.4 Cizí měny do RON 

 i. Pro konverzi ostatních měn do RON platí aktuální kurz BNR zhoršený o 3% body (v 

případě konverze v den vystavení přehledu dobírek dle čl. 4.1). 

 ii. Pro konverzi ostatních měn do RON platí aktuální kurz BNR zhoršený o 4% body (v 

případě konverze v den zadání Zásilky do Informačního systému dle čl. 4.2). 

 

5.5 Cizí měny do PLN 

 i. Pro konverzi ostatních měn do PLN platí aktuální kurz NBP zhoršený o 3% body (v 

případě konverze v den vystavení přehledu dobírek dle čl. 4.1). 

 ii. Pro konverzi ostatních měn do PLN platí aktuální kurz NBP zhoršený o 4% body (v 

případě konverze v den zadání Zásilky do Informačního systému dle čl. 4.2). 

 

5.6 Cizí měny do RUB 

 i. Pro konverzi ostatních měn do RUB platí aktuální kurz CBR zhoršený o 4% body (v 

případě konverze v den vystavení přehledu dobírek dle čl. 4.1). 

 ii. Pro konverzi ostatních měn do RUB platí aktuální kurz CBR zhoršený o 5% body (v 

případě konverze v den zadání Zásilky do Informačního systému dle čl. 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


